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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ 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 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 02h30min, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

No         registro         do         fato         contábil,         deve-se         observar         normas
e         princípios,         aceitos         pela         legislação         específica.         Dos
listados         abaixo,         identifique         a         EXCEÇÃO         ao         informado
no         enunciado:

(A) Regime         de         Caixa.
(B) Principio         da         Entidade.
(C) Regime         de         Competência.
(D) Registro         pelo         Valor         Original.

Questão 02

O         indicador         Participação         de         Capital         de         Terceiros
indica         quanto         uma         empresa         possui         de         capitais         de
terceiros         em         comparação         com         outra         importante         conta
do         Balanço         Patrimonial.         A         fórmula         que         representa
adequadamente         este         indicador         é:

(A) (PC         +         PNC)         /         PL
(B) (PC         +         PNC)         /         AT
(C) PC         /         PL
(D) PL         /         (PC         +         PNC)

Questão 03

De         acordo         com         a         Lei         Federal         4.320/1964,         estatui
Normas         Gerais         de         Direito         Financeiro         para         elaboração
e         controle         dos         orçamentos         e         balanços         da         União,         dos
Estados,         dos         Municípios         e         do         Distrito         Federal,         os
demonstrativos         contábeis         exigidos         são:

(A) Balanço         Patrimonial,         Demonstração         do         Resultado
do         Exercício,         Demonstração         do         Fluxo         de         Caixa         e
Demonstração         das         Variações         Patrimoniais.

(B) Balanço         Orçamentário,         Balanço         Patrimonial,
Demonstração         do         Resultado         do         Exercício         e
Demonstração         das         Variações         Patrimoniais.

(C) Balanço         Orçamentário,         Balanço         Patrimonial,
Demonstração         do         Resultado         do         Exercício,
Demonstração         do         Fluxo         de         Caixa,         Demonstração
do         Valor         Adicionado         e         Demonstração         das
Variações         Patrimoniais.

(D) Balanço         Orçamentário,         Balanço         Financeiro,
Balanço         Patrimonial         e         Demonstração         das
Variações         Patrimoniais.

Questão 04

Identifique         a         afirmação         CORRETA,         concernente         a
escrituração         contábil:

(A) A         soma         dos         valores         debitados         nem         sempre         será
igual         à         soma         dos         valores         creditados,         havendo         por
isto,         as         contas         de         compensação.

(B) Saldos         devedores         normalmente         são         registrados
como         passivos,         enquanto         que         saldos         credores         são
normalmente         tratados         como         ativos.

(C) As         contas         do         passivo         representam         direitos         da
empresa         para         serem         cumpridos         no         curto         ou         longo
prazo.

(D) Saldos         credores         normalmente         são         registrados
como         passivos,         enquanto         que         saldos         devedores
são         normalmente         tratados         como         ativos.

Questão 05

Constituem         princípios         orçamentários,         dentre         outros,
os         indicados         em:

(A) Dignidade,         Competência,         Responsabilidade,
Exclusividade,         Transparência.

(B) Unidade,         Competência,         Responsabilidade,
Pertinência,         Transparência.

(C) Unidade,         Competência,         Responsabilidade,
Exclusividade,         Transparência.

(D) Unidade,          Universalidade,          Periodicidade,
Exclusividade,         Transparência.

Questão 06

Com         relação         aos         conceitos         de         Hardware         e         de
Software,         analise         as         afirmações         seguintes:

I.Hardware         é         a         parte         física         do         computador,         ou         seja,         o
conjunto         de         aparatos         eletrônicos,         peças         e
equipamentos         que         fazem         o         computador         funcionar.
II.Software         é         a         manipulação,         instrução         de         execução,
redirecionamento         e         execução         das         atividades         lógicas
das         máquinas.
III.Software         é         um         serviço         de         armazenamento         e
sincronização         de         arquivos.
IV.Hardware         é         um         tipo         de         tecnologia         que         permite         o
acesso         aos         arquivos         armazenados         no         computador.

Podemos         afirmar         que         estão         CORRETAS         as
afirmações         contidas         em:

(A) I         e         II         Apenas.
(B) II         e         IV         Apenas.
(C) I,         II,         III         e         IV.
(D) I         e         III         Apenas.
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Questão 07

Suponhamos         a         seguinte         operação:         venda         de
mercadorias         a         prazo.         Suponhamos         ainda         que         o
cliente         não         pagou         a         duplicata         no         vencimento         e,
quando         efetuou         o         pagamento,         foram         cobrados         juros         e
multa         de         10%.

A         escrituração         que         se         espera         para         esta         operação
será:

(A) D         -         Juros         e         Multas         (Receita         Financeira)         /         C         -
Bancos         Conta         Movimento         /         C         -         Clientes
(Duplicatas         a         Receber)

(B) D         -         Clientes         (Duplicatas         a         Receber)         /         C         -         Bancos
Conta         Movimento         /         C         -         Juros         e         Multas         (Receita
Financeira)

(C) D         -         Bancos         Conta         Movimento         /         C         -         Clientes
(Duplicatas         a         Receber)         /C         -         Juros         e         Multas
(Receita         Financeira)

(D) C         -         Clientes         (Duplicatas         a         Receber)         /         D         -         Bancos
Conta         Movimento         /         D         -         Juros         e         Multas         (Receita
Financeira)

Questão 08

Com         relação         a         Demonstração         de         Resultado         do
Exercício         (DRE),         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) É         usada         internamente,         para         obtenção         de
informações         econômicas         e         externamente,         para
que         o         mercado         avalie         a         saúde         da         empresa.

(B) É         usada         internamente,         para         obtenção         de
informações         financeiras         e         externamente,         para         que
o         mercado         avalie         a         situação         econômica         da
empresa.

(C) É         usada         internamente,         para         obtenção         de
informações         financeiras         e         externamente,         para         que
o         mercado         avalie         a         saúde         da         empresa.

(D) É         usada         internamente,         para         obtenção         de
informações         patrimoniais         e         externamente,         para
que         o         mercado         avalie         a         saúde         da         empresa.

Questão 09

Dentre         os         vários         conceitos         possíveis         para         a
Contabilidade,         podemos         mais         corretamente         defini-la
como         sendo:

(A) A         ciência         de         controlar         o         patrimônio         das         entidades
com         o         objetivo         de         auxiliar         os         gestores.

(B) A         ciência         que         estuda,         registra,         controla         e         interpreta
os         fatos         ocorridos         no         patrimônio         das         entidades.

(C) A         ciência         que         estuda         o         patrimônio         das         entidades
com         objetivos         de         prestar         informações         fiscais.

(D) A         arte         de         registrar         e         controlar         o         patrimônio         das
entidades         com         objetivos         de         prestar         informações
aos         seus         usuários.

Questão 10

São         dispositivos         de         armazenamento         de         dados         os
indicados         em:

I.Disquete,         Disco         Rígido,         CD,         CD-R,         CD-RW.
II.DVD,         HD         DVD,         SSD.
III.Cartão         de         Memória         e         Pen         Drive         (USB).
IV.Memória         RAM.

Está         mais         CORRETA         as         indicações         apresentadas
em:

(A) I,         III         e         IV         Apenas.
(B) I,         II,         e         III         Apenas.
(C) II,         III         e         IV         Apenas.
(D) I,         II,         III         e         IV.

Questão 11

Podemos         definir         Rede         de         Computadores         como
sendo:

(A) Um         conjunto         de         aplicativos,         que         além         de
compartilhar         dos         mesmos         recursos,         também
podem         trocar         informações         entre         si.

(B) Um         conjunto         de         programas,         que         além         de
compartilhar         dos         mesmos         recursos,         também
podem         trocar         informações         entre         si.

(C) Um         conjunto         de         equipamentos,         que         além         de
compartilhar         dos         mesmos         recursos,         também
podem         trocar         informações         entre         si.

(D) Um         conjunto         de         equipamentos,         que         apesar         de
compartilhar         dos         mesmos         recursos,         não         podem
trocar         informações         entre         si.

Questão 12

Qual         das         Demonstrações         contábeis         listadas         abaixo,
substituiu         a         DOAR         (Demonstração         das         Origens         e
Aplicações         de         Recursos),         constituindo-se         em
importante         instrumento         para         a         análise         contábil:

(A) DFC.
(B) DVA.
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(C) DLPA.
(D) DMPL.

Questão 13

O         indicador,         representado         pela         fórmula:         AC/PC,         está
relacionado         ao         índice         de         liquidez:

(A) Seca.
(B) Geral.
(C) Corrente.
(D) Imediata.

Questão 14

A         partir         da         Lei         11.638/07,         qual         das         contas         do         Balanço
Patrimonial         deixou         de         ser         representada         em         sua
estrutura         formal,         existindo         apenas         para         saldos
remanescentes         até         aquela         data:

(A) Realizável         a         Longo         Prazo.
(B) Intangível.
(C) Diferido.
(D) Imobilizado.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

SOMOS         INSTANTES         NA         EFEMERIDADE         DA         VIDA
(1º§)         Somos         minúsculos         pedaços         de         acontecimentos
que         se         repetem         continuamente         na         vida.         Nós         somos
memórias         inestimáveis!
(2º§)         Somos         esse         filme         velho         que         vemos         passar
todos         os         dias         pelas         ruas,         calçadas,         ônibus,         casas.
Mas         sabemos         que         somos         seres         viventes!!!
(3º§)         Somos         partes         pequenas         e         ambulantes         que
andam         procurando         um         destino.         Somos         instantes         que
se         somam.
(4º§)         Todos         nascemos         do         moer         e         remoer         dos
momentos.         E         nascemos,         assim,         cada         vez         menores,
cada         vez         mais         insignificantes,         cada         vez         mais         moídos
de         nós         mesmos,         como         a         areia         que         virou         pó         quando
antes         era         pedra,         mas         continuando         necessária
também.
(5º§)         É         preciso         ter         certeza         daquilo         que         se         busca         e
andar         desse         nosso         jeito         desandado         para         ser         o         que         se
é         verdadeiramente.
(6º§)         Somos         o         mundo         dando         voltas,         o         coração
batendo         em         cada         quarto         vazio,         o         olho         chorando         as
tão         cansadas         e         repetidas         memórias,         o         passo         que

dança         o         que         se         sente.
(7º§)         Somos         os         instantes         que         construímos         com         os
outros         grãos         que         se         encontram         na         vida.         Por         isso
mesmo         nós         precisamos         valorizar         a         vida         que         pulsa         e
vibra,         porque         nós         existimos.

(Por: Aline Mariz) - (https://www.pensador.com/frase/MTIzNjc5NA/) - (Adaptado) -

(Acesso 18.02.2021)

Questão 15

Sobre         a         composição         do         período:         "Somos         instantes         na
efemeridade         da         vida",         analise         as         assertivas         com         o
código         C(Certo)         ou         E(Errado).

(__)O         período         contém         termos         que         estabelecem
relação         de         sentido         com         a         brevidade         da         vida.
(__)O         sujeito         de         "somos"         é         elíptico,         identificado         pela
desinência         verbal         no         presente         do         modo         indicativo.
(__)O         termo:         "instantes"         é         antítese         de         "momentos".
(__)O         substantivo         abstrato:         "efemeridade"         é
polissílabo         paroxítono.
(__)As         combinações         prepositivas:         "na"         e         "da"         são
impostas         pela         concordância         e         regência         verbais.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) C,         E,         C,         C,         C.
(B) C,         C,         C,         C,         C.
(C) E,         C,         C,         E,         C.
(D) C,         C,         E,         C,         E.

Questão 16

Marque         a         alternativa         com         erro         ortográfico         no         uso         dos
"Porquês".

(A) Diga-nos         dois         por         ques         de         você         ter         medo         da
brevidade         da         vida.

(B) Você         teme         a         rapidez         da         vida,         por         quê?
(C) Eu         me         acho         um         instante         na         vida,         porque         ela         é

efêmera.
(D) Por         que         você         se         acha         um         instante         na         vida?

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.O         período:         "Somos         esse         filme         velho         que         vemos
passar         todos         os         dias         pelas         ruas,         calçadas,         ônibus,
casas".         -         está         construído         com         metáfora.
II.A         oração         exclamativa:         "Nós         somos         memórias
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inestimáveis!"         está         com         os         termos         essenciais
explícitos         e         dispostos         na         ordem         direta.
III.O         período:         "Mas         sabemos         que         somos         seres
viventes!!!"         é         composto         por         subordinação.
IV.Os         termos         da         série:         "que",         "de",         "os",         "se",         "na"         -
são         todos         invariáveis         em         gênero         e         em         número.
V.A         frase:         "Somos         instantes         que         se         somam".         -         ficaria
mais         coerente         com         o         contexto         em         que         se         insere         se
fosse         escrita         assim:         "Somos         instantes         se         fôssemos
somados".

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         II         e         III.
(B) II,         IV         e         V.
(C) III         e         V.
(D) I,         III         e         IV.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

De         acordo         com         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
José         do         Cedro:
Art.         100         O         Município         manterá         para         os         servidores
públicos         regime         jurídico         único         e         planos         de         carreira
voltados         __________.

(A) à         meritocracia.
(B) ao         favorecimento.
(C) à         profissionalização.
(D) ao         nivelamento.

Questão 19

"O         Instituto         do         Meio         Ambiente         de         Santa         Catarina
(IMA)         emitiu         a         Licença         Ambiental         Prévia         (LAP)         do
Complexo         Eólico         Calmon,         com         investimentos
estimados         em         aproximadamente         R$         1         bilhão.         O
empreendimento         é         projetado         para         instalação         nos
municípios         catarinenses         de         Calmon,         Caçador,         Timbó
Grande         e         Porto         União,         sendo         composto         por         11
parques         eólicos."
(www.sc.gov.br)
O         investimento         citado         é         justificado         por         se         tratar         de         um
benefício         para         o         estado.         Mas,         para         que         serve         um
Parque         Eólico?

(A) Para         produzir         energia         elétrica         a         partir         do         urânio.

(B) Para         produzir         energia         elétrica         a         partir         da         energia
cinética         do         vento.

(C) Para         produzir         energia         elétrica         a         partir         da         queima
de         carvão.

(D) Para         produzir         energia         elétrica         a         partir         da         força         das
águas.

Questão 20

De         onde         vieram         os         primeiros         colonizadores         de         São
José         do         Cedro?

(A) Da         região         dos         Sete         Povos         das         Missões,         no         estado
do         Rio         Grande         do         Sul.

(B) Da         cidade         de         Santa         Maria,         no         Rio         Grande         do         Sul.
(C) Da         região         de         Ponta         Grossa,         no         Paraná.
(D) Da         localidade         de         Vila         do         Oeste,         no         estado         de

Santa         Catarina.
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