
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2021 

Nome : 
 

CONTADOR 
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 05 Conhecimentos Gerais: 05 Conhecimentos Específicos: 10 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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Marque aqui as suas respostas para posterior conferência: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa que corresponde a regência 
verbal: 
a)Essa obra não é alheia à revolução pelo fato de não ser 
acessível a todo mundo. 
b)O homem enérgico e que é bem-sucedido é o que 
consegue transformar em realidades as fantasias do 
desejo. 
c)Está pronto para enfrentar as batalhas da vida?  
d)Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de 
fazer. 
 
2)“Quaisquer meios são mortos se não forem 
ativamente postos em ação por vivos e fortes 
instrumentos aptos para operar.”  Padre Antônio Vieira  
No trecho acima encontra-se a seguinte figura de 
linguagem: 
a)Elipse 
b)Pleonasmo. 
c)Zeugma. 
d)Antítese. 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 3 a 5. 
                                                  

Valores e propósitos 
 A ideia de consciência sobre os propósitos está ligada à 
noção de valores. Quais são os meus valores? O que eu 
acho que vale e o que eu acho que não vale? A minha vida 
valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que 
valia eu quero colocar nela? Para que serve essa vida? 
Qual é o meu papel dentro da estrutura em que atuo? 
          O campo ético é decisivo porque lida com os valores 
que me permitem ter uma conduta na vida. O propósito 
está conectado também a essa percepção. 
           Existem pessoas, no entanto, que podem ter maus 
propósitos. Apesar de possuírem uma ética maléfica, não 
deixam de ter valores e princípios de conduta. 
           Por isso, quem deseja uma vida decente precisa de 
valores e propósitos decentes, que não sejam destrutivos, 
autofágicos, degradantes. Bons propósitos são aqueles 
que elevam o indivíduo e a comunidade na qual ele está 
inserido.[...] 
                                                           Mario Sergio Cortella. 
                                      Por Que Fazemos O Que Fazemos  
                  Disponível<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/ 
 
3)“É uma vida com ou sem  valia? Que valia eu quero 
colocar nela?” A respeito do termo  sublinhado 
assinale a alternativa CORRETA: 
a)O termo nas duas frases  pode representar um valor 
essencial sobre a vida. 
b)Nas duas frases o termo está classificado como verbo.  
c)Na primeira frase o termo está classificado em 
substantivo e na segunda frase está classificado em verbo. 
d)Nas duas frases o termo faz uma ressalva sobre a 
desvalorização da vida. 
 
4)“ Bons propósitos são aqueles que elevam o 
indivíduo e a comunidade na qual ele está inserido.” O 
vocábulo em destaque corresponde a seguinte classe 
de palavras: 
a)Locução adverbial. 
b)Conjunção. 
c)Pronome relativo. 
d)Advérbio de lugar. 
 

 
5)“ Existem pessoas, no entanto, que podem ter maus 
propósitos.”  A palavra em destaque faz parte do 
processo de:  
a)Composição por  justaposição. 
b)Composição por  Aglutinação. 
c)Derivação Regressiva. 
d)Derivação imprópria. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
6)Assinale a alternativa que indica a data de fundação 
do Município de Pinheiro Preto – SC: 

a)15 de maio de 1962. 

b)04 de abril de 1962. 
c)15 de maio de 1917. 

d)04 de abril de1923. 
 

7)É um documento elaborado por uma organização 
pública que visa informar aos cidadãos quais os 
serviços prestados por ela, como acessar e obter 
esses serviços e quais são os compromissos com o 
atendimento e os padrões de atendimento 
estabelecidos. Esse documento recebe o nome de: 

a)Carta de Serviços. 

b)Sistema de Protocolo Online. 
c)ITBI WEB. 

d)Portal da Transparência. 
 

8) Complete a lacuna  a seguir: 
A_____________________ que prevê auxílio 
financeiro ao setor cultural, foi regulamentada pelo 
Presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa busca apoiar 
profissionais da área que sofreram com impacto das 
medidas de distanciamento social por causa do 
coronavírus. 

Redaçãoadaptada:Disponível<https://www.gov.br/pt
br/noticias/culturaartes-historia-e-esportes> 

a)Lei da Oferta e Demanda. 
b)Lei de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2. 

c)Lei Aldir Blanc. 
d)Lei Emergencial de Acesso a Crédito. 
 

9)Ave oceânica volta à natureza após reabilitação no 
CEPRAM/R3 animal 

Na quarta-feira, 30 de junho de 2021, foi dia de mais 
um animal voltar à natureza. A soltura ocorreu na 
Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. 
A ave oceânica  foi resgatada em área urbana de 
Itajaí pela equipe do Projeto de Monitoramento de 
Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) junto à 
Univali/Penha, no dia 13 de junho de 2021. 
A ave oceânica foi estabilizada e transferida para o 
Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização 
de Animais Marinhos (CEPRAM/R3 Animal), em 17 
de junho de 2021, para o processo de reabilitação. 
Redação adaptada:  

Disponível:<https://www.ima.sc.gov.br/index.php/no
ticias/>  

A notícia acima refere-se a seguinte ave oceânica: 

a)Albatroz-de-Nariz-Amarelo. 
b)Pombo-do-Cabo. 

c)Petrel-Gigante-do-Norte. 
d)Atobás-Pardos. 
 
10)Nova estação na Antártica, foi  reinaugurada em 
15 de janeiro de 2020, ampliando a capacidade de 



 

pesquisa, passando a contar com dezessete 
laboratórios no total (antes eram 4), projetados e 
equipados para atender as necessidades nas áreas 
de meteorologia, biociências, química, 
microbiologia, biologia molecular, bioensaios e de 
múltiplo uso da comunidade científica brasileira. O 
Governo Federal estimulou a pesquisa mediante a 
concessão de bolsas de pesquisas e financiamento 
de equipamentos para grupos acadêmicos que se 
instalam na estação. 

Redaçãoadaptada: 
Disponível <https://www.gov.br/pt-br/noticias> 

A informação refere-se a seguinte estação: 

a)Estação Antártica Tratado Antártico. 

b)Estação Antártica Continente Branco. 
c)Estação Antártica Comandante Ferrari 

  d)Estação Antártica Comandante Ferraz. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11)Assegurar o controle do patrimônio administrado 
e fornecer informações sobre a composição e as 
variações patrimoniais, bem como, o resultado das 
atividades econômicas desenvolvidas pela entidade 
para alcançar seus fins, que podem ser lucrativos 
ou meramente ideias. O contexto acima refere-se a: 

a)Aplicação da contabilidade. 
b)Finalidade da contabilidade. 

c)Função administrativa da contabilidade.  
d)Função econômica da contabilidade. 

 
12)Analise as afirmativas abaixo a respeito das 
variações patrimoniais: 

I)Transações realizadas com outras Entidades, 
formalizadas mediante acordo de vontades 
independentemente da forma ou da documentação 
de suporte, como compra ou venda de bens e 
serviços.  
II)Eventos de origem externa, de ocorrência alheia à 
vontade da administração, mas com efeitos sobre o 
Patrimônio, como modificações nas taxas de 
câmbio, quebras de clientes, efeitos de catástrofes 
naturais etc. 

III)Registros dos elementos quantitativos e 
qualitativos, contemplando os aspectos físicos e 
monetários. 

IV)Movimentos internos que modificam 
predominantemente a estrutura qualitativa do 
Patrimônio, como a transformação de materiais em 
produtos prontos, mas também a estrutura 
quantitativo – qualitativa, como no sucateamento de 
bens inservíveis. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) Apenas I, III e IV. 

b)Apenas II e IV. 
c)Apenas I, II e IV. 

d)I, II, III e IV. 
 
13) Em relação a estrutura do balanço patrimonial 
sobre os subgrupos do Ativo Não Circulante 
assinale a  alternativa CORRETA: 

a)Nos Investimentos do Ativo Não Circulante devem ser 
classificadas as participações societárias permanentes, 
assim entendidas as importâncias aplicadas na 
aquisição de ações e outros títulos de participação 
societária, com a intenção de mantê-las em caráter 

permanente, seja para se obter o controle societário, 
seja por interesses econômicos, entre eles, como fonte 
permanente de renda. 

b)O Ativo Intangível é formado pelo conjunto de bens e 
direitos necessários à manutenção das atividades da 
empresa, caracterizados por apresentar-se na forma 
intangível, abrange, também, os custos das benfeitorias 
realizadas em bens locados ou arrendados. 

c)No Ativo Imobilizado serão classificados os direitos 
não derivados de vendas, e adiantamentos ou 
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, 
diretores, acionistas ou participantes no lucro da 
empresa, que não constituírem negócios usuais na 
exploração do objeto da empresa. 

d)O Ativo Realizável a Longo Prazo compreendem o 
leque de bens incorpóreos destinados à manutenção da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
o fundo de comércio adquirido. 

 
14)Assinale a alternativa correspondente a fatos  
contábeis modificativos: 

a)Pode ocorrer troca entre os elementos do Ativo, entre 
os elementos do Passivo e entre ambos ao mesmo 
tempo. 

b)Envolvem, além da conta patrimonial Ativo ou Passivo 
ou Patrimônio Líquido, também a Conta de Resultado, 
receitas ou despesas que aumentam ou diminuem o 
Patrimônio Líquido. 

c)Acarretam, alterações simultâneas no Ativo e/ou no 
Passivo e em conta de resultado receita ou despesa. 
d)Ocorrem quando um mesmo fato envolve 
simultaneamente registro em Conta Patrimonial Ativo e 
Passivo e Conta de Resultado, receitas ou despesas 
que alteram o Patrimônio Líquido. 
 
15)Assinale a alternativa CORRETA a respeito de 
algumas características qualitativas das 
demonstrações contábeis: 

a)Comparabilidade: A informação apresentada em 
Demonstrações Contábeis deve ser apresentada de 
modo a torná-la comparável por usuários que têm 
conhecimento razoável de negócios e de atividades 
econômicas e de contabilidade, e a disposição de 
estudar a informação com razoável diligência. 

b)Integralidade: A informação é integral apresentada em 
Demonstrações Contábeis e tem relevância se sua 
omissão ou erro puder influenciar as decisões 
econômicas de usuários, tomadas com base nas 
Demonstrações Contábeis. 
c)Confiabilidade: A informação fornecida nas 
Demonstrações Contábeis deve ser confiável. A 
informação é confiável quando está livre de desvio 
substancial e viés, representando adequadamente 
aquilo que tem a pretensão de representar ou seria 
razoável esperar que representasse. 

d)Compreensibilidade: A informação fornecida nas 
Demonstrações Contábeis aos usuários devem ser 
capazes de compreender as Demonstrações Contábeis 
da entidade ao longo do tempo, a fim de identificar 
tendências em sua posição patrimonial e financeira e no 
seu desempenho. 

 
16)Atualmente o orçamento público como um 
instrumento  apresenta múltiplas funções. Sobre a 
função alocativa é CORRETO afirmar: 

a)O governo deve combater os desequilíbrios regionais 
e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e 



 

classes menos favorecidas. 

b)Está relacionada às escolhas orçamentárias na busca 
do pleno emprego dos recursos econômicos. 
c)É fundamental para o crescimento equilibrado do país, 
propiciando análise pela finalidade dos gastos. 

d)O governo dirige a utilização dos recursos totais da 
economia, incluindo a oferta de bens públicos. 

 
17)Contas são nomes técnicos dados a elementos 
patrimoniais, os quais são determinados com base 
na natureza desses elementos. Assinale a 
alternativa que corresponde a contas de 
compensação: 

a)Constituem uma forma de controle alternativo ao 
sistema patrimonial, servem exclusivamente para 
controle de determinados eventos, sem fazer parte do 
patrimônio. 
b)Constituem natureza devedora e têm como finalidade 
reduzir saldos dos passivos a que estão vinculadas aos 
seus prováveis valores presentes de desembolso. 

c)Constituem natureza credora e têm como finalidade 
reduzir saldos dos ativos a que estão vinculadas aos 
seus prováveis valores de realização. 

d)Constituem as contas de natureza inversa à do grupo 
no qual são registradas, causando efeito redutor do 
saldo do grupo, podendo, portanto, serem denominadas 
contas redutoras. 

 
18)Livros contábeis são aqueles utilizados pelo 
setor de contabilidade, analise as afirmativas abaixo 
sobre alguns dos principais livros utilizados pela 
contabilidade: 

I) Livro Diário - Livro Razão . 

II) Livro de Registro de Ações Nominativas - Livro de 
Registro de Ações Endossáveis. 

III) Registro de Duplicatas - Livro Caixa - Livro 
Contas-correntes. 

IV) Registro de Entradas - Registro de Saídas. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)Apenas I, II e III. 

b)Apenas II e IV. 
c)Apenas I e III. 

d)I, II, III e  IV. 
 
19)Assinale a alternativa que NÃO corresponde  a 
demonstração do resultado do período: 

a)receitas;  custo dos produtos, das mercadorias ou dos 
serviços vendidos;  lucro bruto;  despesas com vendas, 
gerais, administrativas e outras despesas e receitas 
operacionais. 

b)parcela dos resultados de empresas investidas 
reconhecida por meio do método de equivalência 
patrimonial;  resultado antes das receitas e despesas 
financeiras;  despesas e receitas financeiras;  resultado 
antes dos tributos sobre o lucro. 

c)resultado líquido do período; variações na reserva de 
reavaliação quando permitidas legalmente; ganhos e 
perdas derivados de conversão de demonstrações 
contábeis; resultado abrangente do período. 

d)despesa com tributos sobre o lucro;  resultado líquido 
das operações continuadas; resultado líquido do 
período. 

 
20)As Receitas Públicas representam os recursos 
que o governo obtém por meio da atividade de 
tributação. Sobre alguns tipos de receitas públicas 
assinale a alternativa que corresponde as receitas 

derivadas: 

a)Constituem instrumento para financiar os programas e 
ações correspondentes às políticas públicas.  
b)São aquelas que decorrem do patrimônio do Estado, 
decorrentes da exploração de atividades econômicas 
pela Administração Pública. 

c)Aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, 
porém, não provocam efeito sobre o patrimônio líquido, 
uma vez que geram sempre uma contrapartida. 

d)São obtidas pelo poder público por meio da soberania 
estatal, ou seja, o Estado é investido de autoridade para 
determinar que os cidadãos e empresas destinem parte 
de sua renda para o financiamento das atividades 
governamentais. 


