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 Câmara Municipal de Vereadores de Descanso 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Contador 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

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

01. De acordo com a Lei nº 6.404/76, artigo 187, a demonstração do resultado do exercício discriminará, 

exceto: 

A) O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. 

B) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro 

bruto. 

C) As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na 

forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de 

empregados, que não se caracterizem como despesa.  

D) A destinação do resultado do exercício e a distribuição dos dividendos. 

 

02. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, sobre o qual é 

correto afirmar que: 

A) O Anexo conterá os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial. 

B) Conterá a avaliação de riscos fiscais. 

C) Disporá sobre a avaliação do regime próprio dos servidores públicos. 

D) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual. 

 

03. Considerando os aspectos referentes aos restos a pagar, é incorreto afirmar que: 

A) Representam as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro. 

B) Restos a pagar com prescrição interrompida correspondem à despesa cuja inscrição como restos 

a pagar tenha sido cancelada e, consequentemente, perda do direito do credor. 

C) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 

liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. 

D) Os resíduos passivos constituem modalidade de dívida pública flutuante. 

 

04. Considerando os aspectos orçamentários, analise os itens a seguir: 

 I - Os orçamentos que, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de 

reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional, são os orçamentos fiscais e de 

investimentos das estatais; 

 II - O plano plurianual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; 

 III - A estrutura da programação orçamentária da despesa, no aspecto qualitativo, compreende a 

classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática. 
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Dos itens acima: 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Os itens I e III estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. Em relação a dívida e ao endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que: 

A) A dívida pública mobiliaria é representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 

Central do Brasil, Estados e Municípios. 

B) A dívida pública fundada é o montante total, apurado com ou sem duplicidade, das obrigações 

financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados 

e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a dezoito meses. 

C) Refinanciamento da dívida mobiliária é o compromisso de adimplência de obrigação financeira 

ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 

D) Não Integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze 

meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

 

06. Considerando a classificação por natureza da despesa, aquela que tem como finalidade indicar se os 

recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou 

por outro ente da Federação, eliminando a dupla contagem de recursos transferidos ou 

descentralizados é classificada como: 

A) Desdobramento. 

B) Grupo. 

C) Modalidade de aplicação. 

D) Institucional. 

 

07. A execução de despesas orçamentárias se dá em três estágios, conforme a Lei nº 4.320/64, quais 

sejam: empenho, liquidação e pagamento. Considerando o assunto, é correto afirmar que: 

A) Caso o valor do empenho supere o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser 

anulado totalmente, sendo substituído por outro. 

B) A constituição do crédito tributário ocorre na fase de lançamento.  

C) O empenho ordinário é utilizado para despesas de valor fixo, como os aluguéis. 

D) O empenho estimado é utilizado para despesas contratuais, como nos serviços de fornecimento 

de água. 
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08. Assinale a alternativa que representa receitas correntes: 

A) Recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. 

B) Superávit do orçamento corrente. 

C) Dividendos e tarifas públicas. 

D) Manutenção de serviços anteriormente criados. 

 

09. O somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 

serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, conforme 

determinações legais ou constitucionais, os valores transferidos aos entes federados, é o conceito da: 

A) Receita bruta. 

B) Receita corrente liquida. 

C) Receita diferida. 

D) Receita empenhada. 

 

10. São consideradas dívida pública flutuante, exceto: 

A) Os débitos de tesouraria e juros da dívida fundada. 

B) Os restos a pagar e serviços da dívida a pagar. 

C) As consignações em folha e operações de crédito por antecipação de receita. 

D) Os empréstimos compulsórios e contribuições estabelecidas em lei. 

 

11. Uma empresa apresentou as seguintes informações referentes ao fim do exercício financeiro de 

2017, em R$: 

- Lucro Líquido do Exercício: 100.000 

- Despesas com Depreciação: 10.000 

- Aumento da conta empréstimos bancários: 20.000 

- Aumento da conta clientes: 15.000 

- Aumento da conta nota promissória a pagar: 5.000 

- Redução da conta dividendos a pagar: 5.000 

Diante das informações acima e com base nas recomendações do CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de 

Caixa, o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, em R$, será de: 

A) 110.000 

B) 100.000 

C) 95.000 

D) 90.000 
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12. As receitas financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, receitas como os dividendos relativos 

a investimentos avaliados ao custo, aluguéis e direitos de franquias devem ser apropriados na 

Demonstração do Valor Adicionado como: 

A) Riqueza transferida. 

B) Remuneração de capital de terceiros. 

C) Riqueza distribuída.  

D) Recuperação de valores ativos.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

13. Assinale a alternativa que contém erro de concordância nominal: 

A) Todos permaneceram sós na sala de espera. 

B) Salsa, segundo os cozinheiros, é bom para tempero. 

C) Eles trouxeram as mais geladas cervejas possíveis. 

D) Os filhos eram tal qual o pai. 

 

14. Acerca dos encontros vocálicos e consonantais, analise: 

 I - Dá-se o nome de encontro consonantal à sequência de consoantes num vocábulo, ou seja, a 

contiguidade de duas ou três consoantes efetivamente pronunciadas; 

 II - Quando as duas consoantes se encontram em uma mesma sílaba, diz-se que o encontro 

consonantal é próprio ou perfeito. Quando as consoantes ficam em sílabas diferentes, diz-se que o é um 

encontro consonantal impróprio ou imperfeito; 

 III - Encontro vocálico é a sucessão de vogais em um vocábulo – gaiola, Bahia, caule, Uruguai, 

averiguei. Classificam-se em: ditongo, hiato e tritongo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. De acordo com o emprego do acento grave indicador de crase, analise a regra abaixo e assinale a 

alternativa que contempla tal regra: 

“Recebe acento grave o “a” das locuções adverbiais “à moda de” e “à maneira de”. Frequentemente essas 

expressões aparecem subentendidas, mas, ainda assim, o acento grave será de rigor sobre o ‘a’.” 

A) Todos apreciavam pratos à japonesa. 
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B) À medida que estudava, aprendia todos os macetes da Língua Portuguesa. 

C) Ele permaneceu horas e horas à espera de um médico. 

D) Andamos várias horas à procura de um local para beber água. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte razão: acentuam-se com agudo ou 

circunflexo se a sílaba for aberta ou fechada respectivamente, os vocábulos paroxítonos terminados em 

ditongos orais. 

A) Córtex. 

B) Pusésseis. 

C) Álbuns. 

D) Lápis. 

 

17. “Que felicidade tremenda sentia no peito o nosso personagem.”. A partícula “que” destacada exerce 

função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Substantivo. 

C) Pronome indefinido. 

D) Pronome reflexivo. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
  

18. Placas do MERCOSUL começam a valer em 1º de setembro no Brasil. Primeiro, as placas do novo padrão 

serão adotadas para os zero quilômetro, em transferências ou em substituição de placas. Veículos usados 

terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar. 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 07 de março de 2018)  

Assinale a alternativa correta em relação a alteração visual das novas placas dos veículos: 

A) Em vez de 3 (três) letras e 4 (quatro) números, as novas placas terão 2 (duas) letras e 5 (cinco) 

números. 

B) Em vez de 3 (três) letras e 4 (quatro) números as novas placas terão 4 (quatro) letras e 2 (dois) 

números. 

C) Em vez de 3 (três) letras e 4 (quatro) números, as novas placas terão 4 (quatro) letras e 3 

números.  

D) Em vez de 3 (três) letras e 4 (quatro) números, as novas placas terão 3 (três) letras e 2 (dois) 

números. 
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19. Segundo a Lei Orgânica de Descanso - SC, a autonomia política, administrativa, legislativa e 

financeira do Município, se expressa fundamentalmente: 

I - Pelas diretrizes orçamentárias e tributárias próprias; 

II - Pela eleição direta de seus Vereadores, que constituem o Poder Legislativo Municipal; 

III - Pela eleição direta de seu Prefeito e Vice-Prefeito, que constituem o Poder Judiciário Estadual.  

Dos itens acima:  

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

20. O maior arquipélago fluvial do mundo fica no Brasil, no leito do Rio Negro, na Região Norte e se 

chama: 

A) Galápagos.  

B) Abrolhos.  

C) Mariuá. 

D) Molucas.  

 


